ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ
Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування,
регіонального розвитку та містобудування
01008, м.Київ-8, вул. М. Грушевського, 5, тел./факс: 255-32-05, 255-20-75

РЕКОМЕНДАЦІЯ

від 03 листопада 2021 року
Протокол № 82
про подання Президента України В.Зеленського щодо дострокового
припинення повноважень шляхом звільнення з посади
члена Центральної виборчої комісії В.Греня
За дорученням Голови Верховної Ради України на підставі пункту
6 частини першої статті 13 та частини шостої статті 18 Закону України «Про комітети
Верховної Ради України» Комітет Верховної Ради України з питань організації
державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та
містобудування своїх засіданнях 02 червня (Протокол № 72) та 03 листопада 2021
року (Протокол № 82) розглянув подання Президента України В.Зеленського щодо
дострокового припинення повноважень шляхом звільнення з посади члена
Центральної
виборчої
комісії
Греня
Віталія
Вячеславовича
від
20 травня 2021 року, внесене до Верховної Ради України (реєстр. № 165788 від 21
травня 2021 року).
Підставою дострокового припинення повноважень члена Центральної
виборчої комісії в Поданні визначено набрання законної сили судовим рішенням,
згідно з яким В.Греня притягнуто до відповідальності за адміністративне
правопорушення, пов’язане з корупцією. Так, постановою Печерського районного
суду міста Києва від 26 листопада 2020 року у справі № 757/29545/20-п, що набрала
законної сили 29 березня 2021 року, В.Греня, який обіймає посаду члена Центральної
виборчої комісії відповідно до постанови Верховної Ради України від 4 жовтня 2019
року № 175-IX, визнано винним у вчиненні правопорушення, передбаченого
частиною другою статті 1724 Кодексу України про адміністративні правопорушення
(Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності)
та застосовано до нього адміністративне стягнення у вигляді штрафу.
Пунктом 21 частини першої статті 85 Конституції України передбачено, що до
повноважень Верховної Ради України належить призначення на посади та звільнення
з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України.

Частиною першою статті 6 Закону України «Про Центральну виборчу комісію»
(далі – Закон) визначено, що Верховна Рада України призначає на посади та звільняє
з посад членів Центральної виборчої комісії за поданням Президента України.
Положеннями частини першої статті 30 Закону передбачено, що повноваження
члена Комісії припиняються у зв’язку з прийняттям рішення Верховною Радою
України про звільнення його з посади.
Відповідно до частини третьої статті 30 Закону повноваження члена Комісії
можуть бути припинені достроково шляхом звільнення його з посади з підстав і в
порядку, встановлених цим Законом.
Згідно з приписами пункту 10 частини четвертої статті 30 Закону повноваження
члена Комісії припиняються достроково, у тому числі, у випадку набрання законної
сили судовим рішенням, відповідно до якого члена Комісії притягнуто до
відповідальності за адміністративне правопорушення, пов’язане з корупцією.
Рішення щодо дострокового припинення повноважень шляхом звільнення з
посади члена Комісії приймається Верховною Радою України за результатами
розгляду відповідного подання Президента України (частина десята статті 30 Закону).
Враховуючи вищенаведені обставини, беручи до уваги подання Президента
України В.Зеленського та додані до нього документи, заслухавши інформацію Голови
Комітету, з’ясувавши позицію народних депутатів України – членів Комітету,
запрошених на засідання осіб
та
всебічно обговоривши питання,
Комітет в и р і ш и в:
1. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до пункту 21 частини
першої статті 85 Конституції України, частини першої статті 6,
частини першої, пункту 10 частини четвертої і частини десятої статті 30 Закону
України «Про Центральну виборчу комісію» звільнити з посади члена Центральної
виборчої комісії Греня Віталія Вячеславовича, достроково припинивши його
повноваження.
2. Доручити народним депутатам України – членам Комітету розробити і внести
на розгляд Верховної Ради України проект Постанови Верховної Ради України «Про
звільнення Греня В.В. з посади члена Центральної виборчої комісії».
3. Рекомендувати Верховній Раді України відповідно до частини третьої статті
138 Регламенту Верховної Ради України прийняти проект Постанови Верховної Ради
України «Про звільнення Греня В.В. з посади члена Центральної виборчої комісії» в
цілому.
4. Співдоповідачем на пленарному засіданні з зазначеного питання визначити
народного депутата України, Голову Комітету А.Клочка.
Голова Комітету

А.КЛОЧКО

